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چکيده
مقدمه :امروزه با در نظر گرفتن افزايش سرانه مصرف محصوالت آماده مصرف مانند سوسيس و کالباس در
کشور اهميت امنيت غذايي و باال بردن زمان ماندگاري اين گونه محصوالت از طريق استفاده از پوشش هايي که
عالوه بر حفظ کيفيت سبب کاهش بار ميکروبي و نگراني هاي مربوط به جلوگيري از اتالف محصول گردد ،امري
مهم تلقي مي شود.
مواد و روش ها :در اين مطالعه از پوشش هاي حاوي ذرات نانو نقره با درصد هاي متعدد ( % 3 ،% 1و  )% 5بر
پايه دي اکسيد تيتانيوم جهت بسته بندي کالباس خشک استفاده گرديده شد .در ابتدا جهت بررسي شمارش
کلي بار ميکروبي ،نمونه هاي بسته بندي عرضه شده در فروشگاه هاي سوپر پروتئيني شهر تهران (منطقه  )2به
آزمايشگاه ميکروب شناسي مواد غذايي ارسال و آزمون شمارش کلي ميکروبي انجام گرفت سپس آزمون
ميکروبي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي مطابق با استاندارد هاي به شماره  6086-3و
 2496سازمان ملي استاندارد ايران بر روي محصوالت بسته بندي شده در پوشش هاي % 3 ،% 1و  % 5نانو نقره
و نمونه هاي شاهد عاري از پوشش نانويي انجام گرديد .در نهايت جهت تعيين و بررسي ميزان رهايش نانو ذرات
آزمون شيميايي مهاجرت انجام شد همچنين به منظور اندازه گيري سايز ذرات ،نحوه پراکنش ذرات و بررسي
ساختار و مورفولوژي ذرات نانو نقره از ميکروسکوپ الکتروني استفاده گرديده شد.
يافته ها :تحليل نتايج حاکي از آن است که شمارش کلي ميکروبي پوشش هاي بسته بندي رايج در بيشتر
تيمارها غيرقابل شمارش گزارش گرديد .همچنين آزمون شمارش ميکروبي پوشش هاي نانويي نشان داد در
پوشش هاي حاوي  % 5ذرات نانو نقره نسبت به پوشش هاي  % 3 ،% 1و شاهد تعداد باکتري هاي
استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي به ميزان  % 80کاهش يافت .نتايج آزمون مهاجرت نيز بيانگر آن است
که در مقايسه بين نمونه ها نوع کالباس تأثيري بر ميزان رهايش ذرات نانو نقره به محصول نداشته و با افزايش
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درصد ذرات نانويي در پوشش ها افزايش ميزان رهايش مشاهده گرديد .در تمام پوشش هاي ذکر شده به جزء
پوشش  % 5که مقدار رهايش  1 ppmبوده است ،مقدار رهايش صفر گزارش گرديد .مقدار  pvalueبه دست
آمده برابر با  8/839بود.
نتيجه گيري :پوشش نانويي  % 5به عنوان کارآمدترين پوشش در جهت کاهش بار ميکروبي و افزايش زمان
ماندگاري کالباس خشک شناخته شد .نتايج نشان دهنده افزايش زمان ماندگاري کالباس خشک به ميزان  2برابر
بود.
واژه هاي کليدي :پوشش نانو ذرات ،تقليل بار ميکروبي ،کالباس
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مقدمه
در سال هاي اخير مواد اوليه بسته بندي سلولزي با پالستيک ها جايگزين شده اند به طوري که پيشرفت و
تکامل بسته بندي با پالستيک ها براي غذا هاي آماده ،غذا هاي منجمد شده ،لبنيات ،نوشابه ها ،نان و شکالت
ضرورت بيشتري پيدا کرده و از نظر ميزان مصرف در درجه اول اهميت قرار دارد در اين راستا از ميان مواد
پالستيکي پلي اتيلنها و پليپروپيلنها(همو وکوپليمرها) به عنوان اليه اي در تماس با ماده غذايي در بسته
بندي هاي تک اليه ،چنداليه و ساختار کواکسترود شده ترجيح داده ميشوند چرا که اين پوشش ها جزء مواد
شيميايي با پايداري خوب هستند ،حداقل واکنش را با بيشتر غذاها دارند ،محافظ هاي خوبي براي رطوبت بوده
و قابليت دوخت حرارتي داشته و مقادير کمي از باقي مانده حاللها ،مونومرها ،پالستي سايزرها ،ممانعت
کنندهها و يا مواد آزاد شده از قالبها ممکن است وارد غذاهاي بسته بندي شده گرديده و ترکيبات آرومايي
محصول نميتواند به بسته بندي نفوذ کنند(.)Tankhiwale & Bajpai, 2012, Huang & Chen, 2012
امروزه در صنعت بسته بندي مواد غذايي از نوعي پوشش هاي پالستيکي استفاده مي شود که در توليد اين
پالستيک ها از فناوري نانو ذرات استفاده مي شود .از آنجا که اکسيژن مسئله سازترين عامل در بسته بندي مواد
غذايي است (اين عنصر باعث فساد چربي مواد غذايي و همچنين تغيير رنگ آنها مي شود) در اين پالستيک جديد نانو
ذرات به صورت زيگزاگ قرار گرفته اند و مانند سدي مانع از نفوذ اکسيژن مي شوند به بيان ديگر مسيري که
گاز بايد براي ورود به بسته طي کند طوالني مي شود به همين دليل مواد غذايي در اين بسته ها تازگي خود را
بيشتر حفظ مي کنند در واقع با طوالني کردن مسير حرکت مولکول هاي اکسيژن مواد غذايي ديرتر فاسد مي
شوند( )Busolo et al., 2010, Gezgin et al., 2013در همين راستا با استفاده از نانو ذرات نقره در داخل پالستيک
هاي معمولي که به دليل نسبت سطح به حجم بسيار باال و باال بودن تعداد زيادي از اتم هاي فلز در واحد سطح
تماس بهتري با ميکروارگانيسم ها داشته و به عنوان ماده ضد ميکروبي مؤثر عليه باکتري ها ،ويروس ها و ساير
ميکروارگانيسم ها به کارمي رود مي توان پوشش هايي توليد نمود که زمان ماندگاري مواد غذايي را افزايش و
ميزان بار ميکروبي آنها را کاهش دهد

).(Martinez-Abad et al. 2012

 Timothyدر سال  ،2811چندين کاربرد نانو مواد در بسته بندي مواد غذايي و ايمني مواد غذايي را مورد بررسي
قرارداد .از جمله :نانوکامپوزيت هاي پليمر بر پايه خاک رس به عنوان مواد بسته بندي ممانعت کننده ،نانو ذرات
نقره به عنوان عوامل ضد ميکروبي قوي و نانوحس گرها و نانو مواد سنجشي جهت تشخيص آناليت هاي مرتبط
با مواد غذايي (گازها ،مولکولهاي آلي کوچک و پاتوژن هاي منتقله از راه مواد غذايي) .اين نوع کاربردها به اين دليل که در
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آن ها نانو ذرات به طور مستقيم به غذاهاي مصرفي افزوده نمي شدند انتخاب شده و در نتيجه بازار پسندي
بيشتري در کوتاه مدت توسط مشتري داشتند ).(Timothy, 2011

بر اساس گزارش فائو ساالنه بين  % 38-58از مواد غذايي در جهان به علت نامناسب بودن بسته بندي ،مواد
اوليه ،حمل و نقل و شرايط نگهداري دور ريخته مي شود .در ايران نيز بر اساس گفته شاهرخ ظهيري (رييس

کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران) حدود  % 98از محصوالت غذايي از بين مي رود که مي توان با استفاده
از صنايع تبديلي اين مسئله را حل نمود

).(www.mashreghnews.ir, 31.2.93

در اين ميان بيشترين سهم دور

ريز را بسته بندي هايي دارند که به علت نامناسب بودن سبب غيرقابل مصرف بودن و فساد ماده غذايي گشته
که در نتيجه ميزان ضايعات افزايش مي يابد .بسته بندي بر ديگر عوامل دور ريز ماده غذايي نيز مؤثر است بر
همين اساس مي توان با استفاده از بسته بندي هايي که شرايط نگهداري را بهبود ببخشد کيفيت و زمان
ماندگاري ماده غذايي را افزايش و ميزان ضايعات را کاهش داد از طرفي امروزه ايمني غذاها يک مسأله بزرگ به
شمار مي آيد و ضروري است به هنگام استفاده سالمت مصرف کننده را به مخاطره نيندازد از اين رو در جهت
بهبود کيفيت مواد غذايي بسته بندي هايي تحت عنوان بسته بندي ضد ميکروبي با خواص ممانعت کنندگي
توليد و به بازار عرضه شده و توانايي نابود کردن يا جلوگيري از فعاليت ميکروارگانيسم هاي پاتوژن موجود در
غذاها را با اضافه کردن عوامل ضد ميکروبي به سيستم بسته بندي دارا هستند

).(Busolo et al, 2010

بدين

ترتيب زماني که سيستم بسته بندي داراي فعاليت ضد ميکروبي باشد خود سيستم از طريق افزايش زمان تأخير
و کاهش عمر ميکروارگانيسم ها از رشد ميکروب ها جلوگيري مي کند عالوه بر اين بسته بندي هاي ضد
ميکروبي طراحي مي شوند تا ميکروارگانيسم هايي که مخالف اهداف بسته بندي مانند افزايش زمان ماندگاري،
حفظ کردن کيفيت و تضمين سالمتي را انجام مي دهند کنترل کنند از اين رو بسته بندي هاي ضد ميکروبي
تضمين خوبي براي تأمين امنيت غذايي به شمار مي روند چرا که از طريق فعاليت هايي متفاوت باعث تأثيرات
مختلف بر ميکروارگانيسم ها مي شود و اين عمل را به واسطة خصوصيات ضد ميکروبي و فيزيولوژي مختلف
ميکروارگانيسم انجام مي

دهند(Akbar & Anil Kumar, 2014 ).

 Gottesmanو همکاران در سال  ،2811نمونه هايي از کاغذ را با نانو ذرات  AgNPپوشش دادند .نمونه هاي
غوطه ور شده در محلول  AgNO3را در سوسپانسيوني از اشرشياکلي و استافيلوکوکوس انکوبه گذاري نمودند.
پس از  9روز نمونه ها فعاليت بااليي بر عليه هر دو ميکروارگانيسم از خود نشان دادند

).(Gottesman, 2011

 Patiñoو همکاران در سال ،2813فعاليت ضد ميکروبي ذرات نقره-روي را در پوشش هاي کامپوزيت پلي آميد (

 )PA- 6در بسته بندي سوسيس مورد مطالعه قرار دادند .پوشش هاي فعال با اضافه کردن  ( w / w)%3ذرات
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نقره-روي با هدف به دست آوردن يک فيلم با ممانعت کنندگي و خواص مکانيکي خوب توليد شدند که ذرات
نقره-روي رشد گونه هاي مختلف ميکروبي از جمله سالمونال تيفي موريوم ) )ATCC 14028را مهار کردند از
طرف ديگر گنجاندن ذرات نقره-روي در فيلم هاي  PA-6خواص مکانيکي را تغيير نداده و مقدار انتقال اکسيژن
فيلم ها راکاهش داد

).(Patiño et al, 2013

 Kumar Anal & Akbarدر سال  ،2819اثر بسته بندي فعال نانوذرات اکسيد روي را در برابر سالمونال تيفي
موريوم و استافيلوکوکوس اورئوس درگوشت مرغ آماده مصرف مورد مطالعه قرار دادند . .فيلم هاي فعال نانوذرات
اکسيد روي در برابر دو پاتوژن ناشي از مواد غذايي برجسته :سالمونال تيفي موريوم و استافيلوکوکوس اورئوس
بسيار موثر واقع شده و تعداد باکتري هاي هدف آلوده در مدت  18روز گرمخانه گذاري در دماي  0 ± 1درجه
سانتيگراد از هفت به صفر  logکاهش

يافت ).(Kumar Anal & Akbar, 2014

امامي فر و همکاران در سال  ،1348فيلم هاي کامپوزيتي از  Ag ،LDPEو  ZnOتهيه کردند و براي بسته بندي
آب پرتقال تازه و استريل شده به کار بردند .اين آب پرتقال با استفاده از الکتوباسيلوس پالنتاروم تلقيح شد.
بسته ها در دماي  9درجه سانتيگراد براي  112روز نگهداري شدند و جمعيت ميکروبي آن بررسي و مشخص
شد که جمعيت ميکروبي در سطح  5درصد ) (p<0.05به صورت معني داري کاهش نشان دادند

(امامي فر و

همکاران.)1348 ،

فروغي و همکاران در سال  ،1348اثر پوشش هاي نانو در افزايش عمر ماندگاري فرآورده گوشتي سوسيس
کوکتل را بررسي کردند .پارامترهاي رنگ ،مزه ،قوام ،وضعيت ظاهري و بو در دو نمونه شاهد و نمونه گروه
آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج نشان داد نمونه هاي بسته بندي شده با نانو حتي پس از انقضاء تاريخ
مصرف نيز داراي ظاهر مناسب و رنگ شفاف و قابل مصرف بودند و نمونه هاي شاهد پس از انقضا تاريخ مصرف
قابل استفاده نبوده و بوي بسيار نامناسب و رنگ تيره و کدر و پوشش چروکيده داشتند

(فروغي و همکاران.)1348 ،

شريفي سلطاني و همکاران در سال  ،1341اثر ضدميکروبي بسته بندي نانو نقره بر فيله مرغ در دماي يخچال و
فريزر(  3 ± 1درجه سانتيگراد) را مورد مطالعه قرار دادند .نمونه ها براي باکتري هاي اشريشياکلي و
استافيلوکوکوس اورئوس در روزهاي  18 ،8 ،3 ،1و  19مورد بررسي قرار گرفت که شمارش ميکروبي نشان داد
بسته بندي نانو نقره سبب کاهش رشد ميکروبي فيله مرغ گشته و عمر مفيد از  2روز در بسته بندي مواد غذايي
رايج با نمرات قابل قبول مشابه در نمونه هاي بسته بندي نانو نقره تا  8روز تمديد شد
.)1341
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(شريفي سلطاني و همکاران،

اگر چه ممکن است استفاده از پوشش هاي بسته بندي نانو موجب افزايش زمان ماندگاري محصول شده و بدين
واسطه هزينه نهايي توليد و مصرف کننده را کاهش دهد ولي اين نکته حائز اهميت است که به هنگام استفاده
سالمت مصرف کننده را به مخاطره نيندازد که اين امر با بررسي رهايش ذرات نانو نقره به محصول و يا عدم
رهايش آنها انجام مي پذيرد (.)Huang & Chen, 2012
اهري و همکاران در سال  ،1341اثر نانوذرات نقره بر زمان ماندگاري زعفران ايراني با استفاده از پوشش هاي
بسته بندي نانو  SNP 103.3بر خواص ميکروبي و رهايش ذرات نانو به محصول نهايي را مورد بررسي قرار
دادند .نتايج نشان داد يکي از انواع پوشش هاي  % 5 ،3 ،8معادل  9888 ppmتوانست بار ميکروبي را تا % 40
تقليل دهد همچنين عدم رها سازي ذرات نانو به محصول بسـته بنـدي شـده نهايي بررسي و ميزان رهايشگروه
هاي تحت آزمايش معادل صفر ppmگزارش شد .عالوه بر اين ميزان باقي ماندگي ذرات نانو در محصول بسته
بندي شده نهايي بعد از زمان هاي  2،1و 3ماه بررسي و نتايج حاکي از باقي ماندگي کمتر از  1 ppmدر نمونه
هاي تهيه شده بود .نانومتريک بودن ذرات نقره مصرفي در پوشـش هـا اندازه اثرگذاري ميکروبي را افزايش داده
و سبب افزايش زمان ماندگاري بيشتر محصول گرديد

(اهري و همکاران.)1341 ،

در حال حاضر با توجه به افزايش تمايل مصرف کنندگان به فراورده هايي از قبيل سوسيس و کالباس و اهميت
امنيت غذايي در استفاده از پوشش هايي براي اين محصوالت که عالوه برحفظ کيفيت اين نوع فراورده ها سبب
کاهش بار ميکروبي شده ،نگراني هاي مربوط به چگونگي جلوگيري از اتالف محصول را کاهش داده و اهداف
اصلي کارخانجات صنايع غذايي در خصوص افزايش زمان ماندگاري محصوالت توليدي را تأمين نمايد از جمله
داليل تشويق کننده ضرورت انجام اين تحقيق و بررسي کاربري پوشش هاي حاوي ذرات نانو نقره در کالباس
خشک جهت پاسخگويي به اين قبيل نيازها بوده است.
مواد و روش ها
نمونه هاي کالباس  88 ،68و ( % 08از هر نمونه  18عدد و جمعا  38نمونه در  2تيمار) از فروشگاه هاي منطقه
 2تهران ،پوشش هاي بسته بندي نانو  3 ،1و  ،% 5محلول اسيد استيک ،محلول استونيتريل ،محيط کشت پليت
کانت آگار ،نوترينت براث و مکانکي آگار و همچنين سوش باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس ATCC 6538

و اشريشيا کلي  ATCC 25922تهيه گرديد .رقت سازي و انجام آزمون شمارش کلي باکتري ها ،آماده سازي
محيط ها و کشت باکتري ها و آزمون ميکروبي پوشش هاي نانو ،آزمون بررسي مهاجرت ذرات نانو به ماده
غذايي و بررسي ساختار ذرات نانو توسط ميکروسکوپ الکتروني انجام گرفت.
آزمون شمارش کلي ميکروبي پوشش هاي رايج
6

بدين منظور بر اساس استاندارد ملي  18 ،5282گرم از نمونه پوشش بسته بندي با  48ميلي ليتر محلول رقيق
کننده (سرم فيزيولوژي) مخلوط ،همگن و به دوسري پتري ديش يک ميلي ليتر از رقت هاي ، 18-3 ، 18-2 ،18-1
 18-9و  18-5منتقل گرديد سپس محيط کشت پليت کانت آگار تهيه و در اتوکالو قرار گرفت .محيط کشت
ذوب شد و در دماي  99-96درجه سانتيگراد به پليت ها اضافه گرديد و به روش پور پليت( 1همزني به صورت
هشت انگليسي  5بار در جهت عقربه هاي ساعت و  5بار خالف جهت آن) کشت داده شد .پس از بستن نمونه
پليت وارونه و در دماي  24- 31درجه سانتيگراد به مدت  90ساعت گرمخانه گذاري گرديد.
آزمون شمارش ميکروبي پوشش هاي نانو
به منظور کوت کردن باکتري ها بر روي پوشش هاي نانويي ابتدا پوشش هاي بسته بندي حاوي  % 3 ،% 1و % 5
ذرات نانو نقره به تعداد تيمارها (از هر نمونه  9برش براي هر باکتري  2نمونه) در ابعاد  6*6سانتيمتر به وسيله قيچي
برش داده شده سپس جهت استريل نمودن در اتوکالو ( 121درجه سانتيگراد به مدت  15دقيقه) قرار داده
شدند .الزم به ذکر است به منظور جلوگيري از اتصال و چسبيدن پوشش ها به يکديگر از برگه هاي کاغذ صافي
بين پوشش هاي بسته بندي استفاده گرديد .سپس مطابق با استاندارد هاي ملي  2496و 6086سوش باکتري
هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي بر روي محيط کشت مکانکي آگار کشت داده شده و به مدت -29
 10ساعت در دماي 32±2درجه سانتيگراد گرمخانه گذاري گرديدند پس از آن به لوله هاي حاوي محيط کشت
نوترينت براث انتقال داده وبه خوبي مخلوط شدند .رقت  18-2از اولين سوسپانسيون تهيه شده که معادل
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 1*18مي باشد آماده گرديد .از سوسپانسيون باکتري ها به صورت جداگانه به مقدار 3 mlبر روي نمونه هاي
تحت آزمون (پوشش نانو به ابعاد  )6*6ريخته شد .نمونه هاي حامل سوسپانسيون باکتري به مدت  29ساعت
در شرايط کامالً استريل قرار گرفتند سپس مدت زمان  9-6ساعت براي تماس نمونه با محيط کشت پليت کانت
آگار اختصاص داده شد تا سوسپانسيون روي نمونه ها به محيط کشت انتقال داده شده و کامالً جذب محيط
گردد .بعد از زمان سپري شده نمونه ها از پتري هاي حاوي محيط کشت خارج گرديد و پتري ها به صورت
دربسته و خالي آماده مرحله بعدي شدند سپس پتري هاي تحت آزمون در دماي  38 ± 2درجه سانتيگراد
به مدت  29تا  90ساعت در شرايط کنترل شده گرمخانه گذاري گرديده و در نهايت شمارش باکتري ها انجام
گرفت.
آزمون شمارش ميکروبي نمونه کالباس

. Pour plate method
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در ابتدا جهت تهيه رقت مطابق با استاندارد هاي ملي شماره 5282و 18 ،0423-2گرم از نمونه هاي کالباس
خشک توزين و سپس  48ميلي ليتر محلول رقيق کننده استريل (سرم فيزيولوژي) افزوده ،مخلوطي يکنواخت از
نمونه تهيه شد .سپس به منظور شمارش کلي باکتري ها با استفاده از روش کشت آميختني(پور پليت) و به
شکل دوتايي با به کارگيري محيط کشت پليت کانت آگار اقدام به کشت از نمونه ها گرديد و پليت هاي کشت
شده در دماي  24-31درجه سانتيگراد به مدت  90ساعت گرمخانه گذاري شدند .سپس نتيجه آزمايش ها
بررسي و تمام کلني هاي ظاهر شده در پليت هاي مناسب انتخاب شده ،شمارش گريدند.
شمارش کلي ميکروبي نمونه کالباس بسته بندي شده در پوشش هاي نانو
در ابتدا سطح کالباس با پنبه آغشته به الکل تميز شده ،با اسکاپل جراحي قطعاتي از کالباس جدا و وزن گرديده
سپس در کنار شعله به وسيله پنس استريل قطعات کالباس روي پوشش هاي حاوي  % 3 ،% 1و  % 5ذرات نانو
نقره و نمونه شاهد در پوشش عاري از ذرات نانو قرار گرفته و به صورت کامل بسته بندي و در يخچال  9درجه
سانتيگراد نگهداري شدند .پس از گذشت  20 ،21 ،19 ،8و  32روز باکتري ها شمارش شدند.
به منظور شمارش باکتري مطابق با استاندارد ملي به شماره  0423-2محيط کشت پليت کانت آگار تهيه شده و
از نمونه پوشش هاي % 3 ،% 1و  ( % 5هر کدام  2نمونه ) حاوي کالباس خشک از يخچال برداشته و  1گرم کالباس
با  4ميلي ليتر پپتون واتر به صورت هموژن در آمد .رقت هاي مورد نياز تهيه شد .ميزان  1ميلي ليتر از هر رقت
در پليت قرار گرفت و محيط پليت کانت آگار به روش کشت آميختني(پور پليت) افزوده شد .شمارش باکتري ها
پس از  90ساعت گرمخانه گذاري در دماي  38 ± 2درجه سانتيگراد انجام شد.
آزمون شيميايي مهاجرت به روش آزمون با مشابه اسيد استيک
اساس مهاجرت استاندارد  EN- 1186است که مهاجرت اجزايي از داخل بسته بندي پليمري به داخل ماده
غذايي که در تماس مستقيم با پليمر بسته بندي قرار دارد را نشان مي دهد .در مهاجرت کلي فقط ميزان ماده
بسته بندي که به داخل ماده غذايي نفوذ کرده اندازه گيري مي

شود( Huang and Chen, 2012, Song et al.,

.)2011

به منظور انجام اين آزمون يک سطح مشخص از فيلم هاي % 3 ،% 1و  % 5با دستگاه دوخت حرارتي به شکل
پاکت هاي بسته بندي دوخت شده اند و محلول اسيد استيک ( % 3مشابه غذايي) پس از انتقال به پاکت ها در
انکوباتور  98درجه سانتيگراد به مدت  18روز قرارگرفت .وزن يک کروزه کوارتزي که به مدت يک ساعت در آون
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 185درجه سانتيگراد قرار گرفته بود پس از خنک شدن و تثبيت وزن در دسيکاتور يادداشت گرديد و مشابه
غذايي از پاکت ها به داخل کروزه ريخته شد و کروزه روي هيتر با دماي  188درجه سانتيگراد زير هود تا زماني
که  1ميلي ليتر مشابه غذايي در کروزه باقي بماند به آرامي تبخير گرديد .سپس کروزه از روي هيتر برداشته
شد 1-2 ،ساعت داخل آون قرار گرفت تا  1ميلي ليتر مشابه غذايي باقي مانده نيز تبخير شود و رطوبت به
حداقل ميزان برسد سپس وزن کروزه خشک و خنک شده در دسيکاتور يادداشت گرديد .اختالف وزن  2کروزه،
مقدار ماده اي است که از داخل بسته بندي پليمري به داخل مشابه غذايي مهاجرت کرده که اسيد تبخير شده
مي باشد( فرمول .)1اختالف وزن  2کروزه بر حسب گرم به دست مي آيد .سطحي از پليمر که در مجاورت
مشابه غذايي قرار دارد ،اندازه گيري مي شود و مساحت بر حسب سانتيمتر مربع اندازه گيري مي شود .واحد
بايد بر حسب

گزارش گردد .حداکثر ميزان مهاجرت

 18است (اهري و همکاران..)1341 ،

فرمول :1
188888

وزن اوليه کروزه– وزن ثانويه کروزه
سطح تماس مشابه غذايي با بسته بندي

ميزان مهاجرت

بررسي پراکنش ذرات با ميکروسکوپ الکتروني
ابتدا آماده سازي نمونه هاي پوشش بسته بندي در درصد هاي  % 3 ،% 1و  % 5ازطريق تهيه سوسپانسيون در
حالل استونيتريل در فالکون هاي آزمايشگاهي انجام و مقدار  3سي سي از محلول حاصله را روي پايه داراي
چسب گذارده تا حالل تبخير گردد و سپس در دستگاه اسپاترکوتر 2که حاوي گاز آرگون جهت تثبيت روکش
آب طال به روي نمونه هاي موجود برپايه مي باشد قرار داده شد سپس نمونه ها پس از  18دقيقه (نمونه هاي
آماده شده داراي روکش طال )به محفظه دستگاه ميکروسکوپ انتقال يافته و در نهايت بعد از تنظيم
ميکروسکوپ  SEMبر روي بزرگنمائي X 10تصاوير نمونه به روي مانتيور ظاهر

گرديد (اهري و همکاران.)1341 ،

تجزيه و تحليل آماري
نتايج حاصل از اين بررسي بر پايه طرح ساده تصادفي به وسيله نرم افزار  SPSS19تجزيه و تحليل و جهت
بررسي معنا داري از آزمون کروسکال واليس و آزمون من ويتني استفاده گرديد.
يافته ها
. Spotter Coater
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نمودار 1نتايج شمارش کلي ميکروبي پوشش هاي رايج نشان از آن داشت که جمعيت ميکروبي اين بسته بندي
ها باال بوده و با افزايش درصد خلوص کالباس ميزان بار ميکروبي نيز افزايش يافته است (ممکن است به دليل

آلودگي گوشت هاي مصرفي باشد).
جدول  1شمارش کلي ميکروبي پوشش هاي بسته بندي  % 3و  % 5نانو نقره در گروه استافيلوکوکوس اورئوس
و اشريشياکلي را نشان مي دهد .نتايج حاکي از آن است که شمارش ميکروبي در پوشش  % 3و  % 5بين باکتري
هاي اشريشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس داراي تفاوت معني داري ) (p<0/05مي باشد.
جدول  2بررسي رهايش ذرات نانو نقره از پوشش هاي مختلف و ميزان باقي ماندگي در کالباس هاي 88 ،% 68
 %و  % 08نشان مي دهد .يافته ها حاکي از آن است که ميزان باقي ماندگي ذرات نانو در کالباس در پوشش هاي
 % 3 ،% 1و  % 5تفاوت معني دار با هم ) (p< 0/05دارد به طوري که ميزان باقي ماندگي ذرات نانو وابسته به
درصد ماده مؤثره پوشش هاي نانو مي باشد و از نوع کالباس تأثير نمي پذيرد بنابراين پوشش  % 5داراي
بيشترين ميزان رهايش و پوشش  % 1داراي کمترين ميزان رهايش بود.
نمودار هاي 2و 3ميزان باقي ماندگي ذرات نانو نقره در نمونه هاي حاوي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و
اشرشياکلي که جمعيت ميکروبي بااليي داشتند (نمونه هاي اوت شده) را پس از  95روز مجاورت دهي نشان مي
دهند .نتايج نشان از آن داشت بيشترين ميزان باقي ماندگي مربوط به پوشش هاي حاوي  % 5ذرات نانو نقره
در مقايسه با پوشش هاي حاوي  % 1و  % 3ذرات نانو نقره بوده است .اين نتيجه نمايانگر آن است افزايش درصد
ذرات نانو در بسته بندي ها سبب افزايش ميزان رهايش اين ذرات به محصول بسته بندي شده مي گردد .با اين
حال ميزان باقي ماندگي ذرات نانو نقره گزارش شده در پوشش هاي نانويي  % 5اثرات سويي بر سالمتي انسان
ندارد.
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نمودار -1شمارش کلي ميکروبي پوشش رايج کالباس( % 88 ،% 68و )% 08
جدول -1شمارش ميکروبي پوشش هاي بسته بندي  % 3و  % 5در گروه استاف اورئوس و اشريشياکلي

پوشش بسته بندي حاوي ذرات نانو نقره

مقدار pvalue

پوشش بسته بندي  % 3نانو نقره

8/825

پوشش بسته بندي  % 5نانو نقره

8/825

جدول -2بررسي ميزان باقي ماندگي ذرات نانو نقره در پوشش هاي مختلف (کالباس  % 88 ،% 68و )% 08

نوع کالباس

مقدار pvalue

کالباس % 06

6/610

کالباس % 06

6/610

کالباس % 06

6/610
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E.Coli
4

3
3

ppm

2

1
1
0

0

0

0

0
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nano packaging
نمودار  -2مقايسه پوشش هاي نانويي در ميزان باقي ماندگي ذرات نانو از نظر باکتري اشرشياکلي

Staphylococcus aureus
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2
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نمودار  -3مقايسه پوشش هاي نانويي در ميزان باقي ماندگي ذرات نانو از نظر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس

تصوير 1و 2بررسي و ارزيابي پوشش هاي بسته بندي حاوي  % 3و  % 5نانو نقره توسط ميکروسکوپ الکتروني با
ميزان بزرگنمايي  18kxدر مقياس  1ماکرومتر را نشان مي دهد که به صورت کامال همگن مشاهده شده و
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پراکنش ذرات در تصوير به صورت يکدست مشاهده مي گردد .سايز متوسط ذرات نقره حدود  06نانومتر گزارش
شد.

تصوير -1ميکروسکوپ الکتروني پوشش بسته بندي حاوي  % 3ذرات نانو نقره

تصوير -2ميکروسکوپ الکتروني پوشش بسته بندي حاوي  % 5ذرات نانو نقره

بحث
در حال حاضر بستهبندي غذا به خصوص بر روي کنترل و تنظيم متمرکز شده و درتکنولوژيهاي پيشرفته بسته
بندي با استفاده از نانو موادي هوشمند انجام ميشود که ميتوانند نسبت به شرايط محيطي پاسخ دهند ،خود را
13

ترميم کنند و مصرفکننده را نسبت به آلودگي يا حضور پاتوژن آگاه کنند از اين رو بسته بندي هاي هوشمند
در صنايع غذايي به محض شروع فساد در ماده غذايي در داخل بسته از خود ماده نگهدارنده آزاد کرده و تغييرات
دمايي ،نفوذ رطوبت و خروج مايعات را از ماده غذايي داخل بسته تشخيص داده و به مصرفکننده اعالم
ميکنند .کاربرد نانو در بستهبنديهاي فعال کامالً مشهود است چون در اين بستهبندي ها مهمترين نگراني در
مورد جذب و مصرف اکسيژن است به عالوه خاصيت ضد ميکروبي هم براي اين نوع بستهبندي بسيار مهم است
که محصوالت نانو به خوبي به اين نياز پاسخ ميدهند) .(Timothy & Duncan, 2011فيلمهاي نانو زمان ماندگاري
محصول را افزايش مي دهند از اين رو مي توانند باعث هدر رفت کمتر شده و به محيط زيست کمک ميکنند از
طرفي اين فيلمها به علت داشتن ضخامت اندک از انعطافپذيري باالتري نسبت به فيلمهاي معمولي برخوردارند
اين نازکي در شفافيت اين فيلمها مؤثر است و به زيبايي محصول کمک ميکند اما نازکي اين فيلمها بدين معنا
نيست که از مقاومت و استحکام برخوردار نيستند بلکه از فيلمهاي معمولي هم محکمترند

( Huang & Chen,

.)2012
با توجه به ويژگي هاي ضد ميکروبي نانو کامپوزيت ها يکي از مهم ترين کاربرد هاي آنها در ساختار پليمرهاي
بسته بندي غذايي مي باشد که موجب بهبود خواص نگهداري ،خواص ممانعت کنندگي و بهبود مقاومت مرزي
اکسيژن و دي اکسيد کربن در بطري هاي پلي اتيلن ترفتاالت و ديگر ظروف پالستيکي بسته بندي مي شود
(Bajpai, 2012

& .)Martinez-Abad et al., 2012, Tankhiwale

در کشور ما نيز کاربرد پوشش هاي بسته بندي حاوي نانو ذرات در صنعت غذا و دارو به دليل مزاياي سالمتي و
بهداشتي آن مورد توجه واقع شده است که در اين راستا پوشش هاي بسته بندي حاوي ماده مؤثره نقره در
محصوالت غذايي رواج بسياري داشته است چرا که نقره داراي خاصيت آنتي باکتريال مي باشد

(ولي پورمطلق و

همکاران .)1308
نتايج بدست آمده در اين پژوهش خاصيت ضد ميکروبي پوشش هاي حاوي ذرات نانو نقره در برابر باکتري هاي
اشرشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس را نشان داد و بررسي سايز ذرات ،نحوه پراکنش ذرات و بررسي ساختار و
مورفولوژي ذرات نانو نقره از ميکروسکوپ الکتروني نيز حاکي از آن بود سايز نانو ذرات نقره در پوشش هاي ،% 1
 % 3و  % 5کمتر از  188نانومتر است که اين نتايج با يافته هاي  Akbar & Kumar Analدر سال  2819در
خصوص اثر ضد ميکروبي بسته بندي فعال نانوذرات اکسيد روي در برابر سالمونال تيفي موريوم و
استافيلوکوکوس اورئوس در گوشت مرغ آماده مصرف و همچنين بررسي اندازه و ساختار نانو ذرات توسط
ميکروسکوپ الکتروني و گزارش بدست آمده مبني بر کمتر بودن اندازه ذرات از 188نانومتر همخواني داشت.
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 Patiñoو همکاران نيز در سال  2813فعاليت ضد ميکروبي ذرات نقره-روي را در پوشش هاي کامپوزيت پلي
آميد حاوي اين ذرات به عنوان بسته بندي سوسيس ها با هدف مهار سالمونال تيفي موريوم))ATCC 14028

مورد بررسي قراردادند و نتايج گزارش شده مشابه نتايج بدست آمده در خصوص اثر ضد ميکروبي ذرات نانو نقره
در پژوهش حاضر بود.
ميزان اثر گذاري بسته بندي کالباس خشک در پوشش هاي نانويي بر زمان ماندگاري به ميزان  2برابر بسته
بندي هاي رايج گزارش گرديد در نتيجه اي مشابه  Cachaldoraو همکاران در سال  2813که اثر بسته
بندي در اتمسفر اصالح شده با نسبت هاي متفاوت اختالط سه گاز  O2:N2:CO2و بسته بندي در خأل را بر روي
ماندگاري مورسيال مورد ارزيابي قرار داده بودند زمان ماندگاري مورسيال بيشتر از  0هفته براي تمام شرايط بسته
بندي (افزايش زمان ماندگاري به ميزان  2برابر نسبت به بسته بندي رايج) اعالم شد ولي در مقايسه معني داري
ميزان اثر گذاري ميان بسته بندي در اتمسفر اصالح شده ،بسته بندي در خأل ) (P <0.05و بسته بندي در
پوشش هاي حاوي ذرات نانو نقره ) ( p= 0.034پوشش هاي نانويي کارآمدتر نشان دادند.
نتايج مشابهي در مقايسه پژوهش حاضر که بسته بندي حاوي ذرات نانو نقره به دليل اثر ميکروب کشي ذرات
نانو نقره در مقابل باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي به عنوان بسته بندي ضد ميکروبي معرفي
شده و منجر به حفظ کيفيت کالباس خشک و اثر گذاري ذرات نانو بر افزايش زمان ماندگاري کالباس خشک
گرديد با يافته هاي  Marcosو همکاران در سال  2813که اثر بسته بندي ضد ميکروبي فيلم هاي PVOH

3حاوي نايسين را بر روي کاهش مقدار ليستريا مونوسيتوژنز در سوسيس تخميري بررسي نمودند و يافته هاي
خواجه علي و همکاران در سال  1341که اثر نايسين و بسته بندي اتمسفر اصالح شده را بر روي کاهش رشد
باکتري هاي مزوفيل ،سرماگراهاي هوازي و اسيد الکتيک در سوسيس امولسيوني و افزايش زمان ماندگاري آن
مورد بررسي قرار دادند ،بدست آمد.
در تحقيقي اسمعيلي در سال  1342اثر استفاده از پوشش هاي بسته بندي حاوي  % 3و  % 5نانو نقره را بر بار
ميکروبي مرغ هاي عرضه شده در طول  90ساعت اوليه از کشتارگاه بررسي نمود .نتايج مشابه با پژوهش انجام
گرفته بر روي کالباس گزارش شد که نشان از مؤثر واقع شدن پوشش هاي حاوي ذرات نانو نقره در افزايش زمان
ماندگاري و حفظ کيفيت محصول غذايي داشت.

. PVOH: Polyvinyl alcohol
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همچنين شريفي سلطاني و همکاران در سال  1341به نتايج مشابهي در جهت افزايش عمر نگهداري فيله
مرغ از طريق بسته بندي در فيلم هاي نانونقره در دماي يخچال ( 3±1سانتيگراد) و کاهش رشد باکتري هاي
اشريشياکلي و استافيلوکوکوس و افزايش زمان ماندگاري فيله مرغ از  2روز در بسته بندي رايج به  8روز در
بسته بندي نانو نقره رسيدند.
يافته هاي فروغي و همکاران در سال  1348نيز در راستاي نتايج تحقيق بر روي نمونه کالباس خشک و در
خصوص بررسي اثرات استفاده از پوشش نانو در افزايش عمر ماندگاري فرآورده غذايي سوسيس کوکتل حاکي از
تأثير مثبت پوشش نانو در افزايش عمر ماندگاري فرآورده هاي گوشتي بوده و به طورکلي نتايج آن معني
دار) (p<0.05گزارش گرديد.
به عنوان هدف دوم تحقيق ميزان باقي ماندگي نانو ذرات نقره مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد ميزان
باقي ماندگي در نمونه ها کمتر از  3 ppmبود .تجزيه و تحليل نتايج معني دار و  p= 0.018گزارش گرديد .در
اين راستا اهري و همکاران در سال  ،1341ميزان باقي ماندگي ذرات نانو در محصول بسته بندي شده نهائي
زعفران را بررسي نمودند و نتايج حاکي از بـاقي مانـدگي کمتـر از  1 ppmدر نمونه ها بود.
نتايج تحقيق بر روي کالباس خشک مشابه تحقيق امامي فر و همکاران در سال  1348که نانو کامپوزيت هايي
از پلي اتيلن سبک و نانو ذرات نقره را به عنوان بسته بندي براي آب پرتقال تازه استفاده کردند ،نشان از معني
دار بودن اثر نانو ذرات بر کاهش جمعيت ميکروبي) (p<0.05داشت که در نمونه هاي کالباس  p=0.025بدست
آمد.
به عنوان هدف در پژوهش انجام شده زمان ماندگاري کالباس به هنگام استفاده از پوشش هاي بسته بندي
حاوي ذرات نانو نقره با پوشش هاي رايج مصرفي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت و نتايج نشان دهنده افزايش
عمر مفيد نگهداري کالباس خشک از  1ماه به  2ماه و منتج از کاهش بار ميکروبي به طور معني دار )(p=0.025

بود.
نتيجه گيري
بررسي هاي انجام گرفته از اين تحقيق نشان داد که در مقايسه اي ميان پوشش هاي بسته بندي حاوي  % 3و
 % 5ذرات نانو نقره ،پوشش هاي  % 5کارآمدتر نشان داد بدين ترتيب که به هنگام استفاده از پوشش هاي حاوي
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 % 5ذرات نانو نقره نسبت به پوشش هاي  % 3و شاهد تعداد باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي
به ميزان  % 80کاهش يافت.
پوشش نانويي  % 5به عنوان کارآمدترين پوشش در جهت کاهش بار ميکروبي و افزايش زمان ماندگاري کالباس
خشک شناخته شده و نتايج نشان دهنده افزايش زمان ماندگاري کالباس خشک به ميزان  2برابر بود.
پوشش بسته بندي  % 1در عمل تفاوتي با نمونه شاهد نداشت از اين رو در نتايج بررسي نگرديد.
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